
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bahasan pada tinjauan pustaka ini adalah untuk mengadakan pemnjauan

kembali terhadap penelitian senada mengenai produktivitas yang pemah

dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberi masukan yang cukup berarti untuk

penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian penelitianyang akan dilakukan

lebih sempuma dan dapat menyimpulkan hal baru yang belum pernah

diungkapkan pada penelitian- penelitian sebelumnya.

2.1.Pengaruh Umur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan

Pasangan Batu Bata oleh Purnomo Pandji dan Teguh Haryono (2000)

Penelitian ini membahas mengenai produktivitas tenaga kerja pada

pekerjaan pasangan batubata, dimana umur kelompok kerja yang terdiri dari satu

tukang dan dua laden berpengaruh pada produktivitasnya. Penelitian ini

merupakan studi kasus pada Proyek Pembangunan Kampus Universitas Ahmad

Dahlan Yogyakarta.

Dari hasil pengolahan data menggunakan program Microstat didapatkan

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -58,33 + 5,765 X - 0,158 X2 + 0,00137 X3

Dari persamaan regresi kubik di atas, dimasukkan nilai X (umur) kntis. vaitu nilai

X yang menyebabkan produktivitas maksimum dan minimum. Nilai X kritis

tersebutadalah 20, 30 dan 48 tahun. Jika dimasukkan dalam persamaan maka :

 



X = 20 tahun, maka Y = 4,621 m2/han

X= 30 tahun, maka Y = 9,22 m2 / hari

X = 48 tahun, maka Y = 5,70 m2 / hari

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia

pekerja maka produktivitasnya akan meningkat sampai dengan umur 31 tahun,

selanjutnya dengan bertambahnya umur, produktivitas akan menurun. Kesimpulan

penelitian ini, kelompok pekerja yang produktivitasnya paling besar adalah

kelompok umur 30-35 tahun.

2.2. Analisis Produktivitas Tukang Kayu Pada Pekerjaan Pemasangan

Bekisting oleh Perdana Afif Luthfy Dan Werdi Wahyuni (2001)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh faktor-faktor

produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting pada proyek

konstruksi yang ada di Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di 3

lokasi Proyek yaitu Proyek Pembangunan Gedung Registrasi UII ( 20 tukang ),

Proyek Gedung Fakultas Kedokteran Gigi UGM (17 tukang ) dan Proyek Gedung

Fakultas Kehutanan UGM (13 orang ).

Berikut ini adalah hasil perhitungan produktivitas (m2/hari) berdasarkan

parameter:

1. Umur :

Jumlah produktivitas untuk umur < 20 tahun (yi) = 51,000 m2 / hari

Jumlah produktivitas untuk umur 21 - 30 tahun (V2) = 231,975 m2/hari

Jumlah produktivitas untuk umur 31-40 tahun (y3) = 109,950 m2/hari
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Jumlah produktivitas untuk umur > 40 tahun (y4) = 90,800 m2 / hari

Jumlah produktivitastotal (y) = 483,725 m2 / hari

2. Pengalaman kerja

Jumlah produktivitas untuk pengalaman < 1tahun (yi) = 10,600 m2 / han

Jumlah produktivitas untuk pengalaman 1 - 5 tahun (y2) = 181,333 m2 / hari

Jumlah produktivitas untuk pengalaman 5-10 tahun (y3) = 176,742 m2 /hari

Jumlah produktivitas untuk pengalaman > 10 tahun (y4) = 115,050 m2 /han

Jumlah produktivitas total (y) = 483,725 m2 / hari

3. Tingkat Upah

Jumlah produktivitas untuk tingkat upah Rp. 15.000,00 (y,) =166,450 m2 / hari

Jumlah produktivitas untuk tingkat upah Rp. 17.000,00 (y2) =123,900 m2 / hari

Jumlah produktivitas untuk tingkat upah Rp. 20.000,00 (y3) = 97,083 m2 / hari

Jumlah produktivitas untuk tingkat upah Rp 24.000,00 (y4) = 96,292 m2/hari

Jumlah produktivitas total (y) =483,725 m2 / hari

4. Pendidikan formal

Jumlah produktivitas pendidikan formal tidak sekolah (yi)= 10,600 m2 / hari

Jumlah produktivitas pendidikan formal SD/ Sederajat (y2)= 181,333 m2/han

Jumlah produktivitas pendidikan formal SMP/ Sederajat(y3)=l76,742 m2/hari

Jumlah produktivitas pendidikan formal SMA/ Sederajat (y4)=l 15,050 m2 / hari

Jumlah produktivitas total (y) = 483,725 m2 / hari

Dari hasil analisis didapatkan bahwa ada hubungan dan pengaruh yang

cukup rendah antara faktor-faktor : umur dengan ry = 0,2018, pengalaman kerja
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dengan ry = 0,2506, pendidikan formal dengan ry = 0,3059 dan tingkat upah

dengan ry = 0,2142 terhadap produktivitas tukang kayu pada pekerjaan

pemasangan bekisting. Semakin tinggi skor faktor-faktor produktivitas tukang

kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting, semakin tinggi pula produktivitas

kerjanya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pendidikan formal adajah faktor

yang paling berpengaruh pada produktivitas tukang kayu pada pekerjaan

pemasangan bekisting dikarenakan tingkat pendidikan dan ketrampilan, sangat

mempengaruhi tingkat kemampuan seorang tukang dalam menyelesaikan

pekerjaan pemasangan bekisting yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan

membutuhkan ketrampilan khusus untuk melaksanakannya.

2.3. Analisis Pengaruh Kerja Lembur Terhadap Produktivitas Kelompok

Kerja Pada Proyek Konstruksi Oleh Danang Karwanto dan Dani Eko

Putranto (2004)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kerja

lembur terbadap produktivitas tukang kayu pada pekerjaan pemasangan bekisting

pada proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan Unit III Fakultas Teknologi

Industri UII Yogyakarta.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa ada penurunan produktivitas sebesar

6,14 % saat diterapkan kerja lembur ljam/hari bila dibandingkan dengan sistem

kerja normal. Penurunan produktivitas tersebut berpengaruh terhadap

penambahan biaya untuk Blok E Bagian 1 sebesar Rp 418.500,-, untuk Blok E

Bagian 2 penambahan biaya sebesar Rp 103.500,-sedangkan untuk Blok E Bagian

 



3 tidak ada penambahan biaya. Dengan sistem kerja lembur selama 1 jam waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Blok E bagian I lebih cepat 4 ban bila

dibandingkan sistem kerja normal, untuk Blok E bagian 2 lebih cepat 5 han dan

untuk Blok E bagian 3 lebih cepat 6 hari kerja.

2.4. Analisis Pengaruh Faktor Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas

Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pasangan Bata oleh M. Seno Aji Wibowo dan

Andrias Feri Sumadi (2000)

Setelah dilakukan penelitian , analisis data dan pembahasan tentang

hubungan elemen pengalaman kerja dengan produktivitas maka dapat

disimpulkan bahwa faktor pengalaman kerja yang berpengaruh terhadap

produktivitas adalah masa kerja, pelatihan dan kontinuitas dalam bekerja. Secara

bersama-sama ada hubungan atau pengaruh yang sangat kuat antara pengalaman

kerja ( masa kerja, pelatihan dan kontinuitas) dengan produktivitas yaitu sebesar

0,818.

Secara sendiri-sendiri ada hubungan dan pengaruh yang kuat antara masa

kerja dengan produktivitas dan kontinuitas dengan produktivitas sebesar 0,726

dan 0,724 , yang berarti bahwa semakin lama masa kerja serta semakin sering

melakukan pekerjaan pasangan bata akan meningkatkan produktivitas. Secara

sendiri-sendiri ada hubungan yang lemah antara pelatihan dan produktivitas yaitu

sebesat 0,149.
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2.5. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pasangan Batu

Bata Ditinjau dari Komposisi Kelompok Kerja oleh Novi Nuriarti dan M.

Fachrizal (2000)

Produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah

komposisi kelompok kerja. Pada penelitian ini dtekankan pada produktivitas

pekerjaan pasangan bata , dimana kelompok kerja yang terdiri dari tukang batu

dan tenaga sangat berpengaruh terhadap produktivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produktivitas kerja

mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif dengan variabel jumlah

tukang batu dan tenaga, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi

berganda (R2) untuk proyek I,II,III sebesar 0,770, 0,989, 0,948 yang mendekati 1.

Penempatan komposisi kelompok kerja yang tepat akan mendapatkan

suatuproduktivitas tenaga kerja yang maksimal, karena hasil perhitungan Tegresi

menunjukkan bila menambah 1 orang tukang akan menambah produktivitasnya

sedangkan menambah jumlah tenaga akan mengurangi produktivitasnya. Dari

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kelompok kerja yang

produktivitasnya paling besar dan menguntungkan adalah 2 tukang batu dan 3

tenaga.

2.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Tmjauan Pustaka didepan maka penelitian ini bila

dibandingkan dengan:

 



1. Penelitian Purnomo Pandji dan Teguh Haryono (2000)

Perbedaannya terletak pada:

a. Variabel independen yang di teliti, penelitian mi hanya mengambil

faktor umur sebagai variabel X nya.

b. Metode analisis regresi, pada penelitian ini menggunakan analisis

regresi polinominal.

c. Jenis pekerjaan yang diteliti, pada penelitian ini mengamati pekerjaan

pasangan bata.

2. Penelitian Perdana Afif Luthfy Dan Werdi Wahyuni (2001)

Perbedaannya terletak pada:

a. Variabel independen yang diteliti, penelitian ini menambahkan faktor

upah pada variabel independennya.

b. Jenis pekerjaan yang diteliti, pada penelitian ini mengamati pekerjaan

pemasangan bekisting.

3. Penelitian Danang Karwanto dan Dani Eko Putranto (2004)

Perbedaannya terletak pada:

a. Jenis pekerjaan yang diteliti, pada penelitian ini mengamati pekerjaan

pemasangan bekisting.

b. Pada penelitian ini menghitung produktivitas pada pekerjaan bekisting

pada saat kerja normal dan kerja lembur. Untuk mengetahui pengaruh

kerja lembur terhadap produktivitas
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4. Penelitian Novi Nuriarti dan M. Fachrizal (2000)

Perbedaannya terletak pada :

a. Variabel independen yang diteliti, penelitian im variabel

independennya adalah komposisi kelompok kerja .

b. Jenis pekerjaan yang diteliti, pada penelitian ini mengamati pekerjaan

pasangan bata.

Dari letak perbedaan dengan penelitian dalam tinjauan pustaka, maka

penelitian ini mempunyai metode yang hampir sama dengan penelitian Sdr. Novi

Nuriarti dan M. Fachrizal (2000) serta Afif Luthfy Dan Werdi Wahyuni (2001),

hanyalokasi, waktu, sampel danvariabel independen yang ditelitiberbeda

 


